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חג סוכות שמח!

התלמוד

הישראלי

מן התלמוד
סדר קדשים,
ַמ ֶּסכֶ ת ָּת ִמיד ַּ ,דף ל״ב

"מטא לההוא מחוזא דכוליה נשי ,בעי למיעבד
קרבא בהדייהו .אמרו ליה :אי קטלת לן יאמרו נשי
קטל ,אי קטילנא לך יאמרו מלכא דקטלוהו נשי"
סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת תמידַּ ,ד ִּפים כ"ו -ל"ב
שבת חול המועד סוכות | י"ד -כ' בתשרי ( 13-19לאוקטובר)

ַמ ֶּסכֶ ת ָּת ִמיד
ַּדף כ"וַ :מ ֶּסכֶ ת ָּת ִמיד
לֹוׁשה
"ּב ְׁש ָ
עֹוס ֶקת ְּב ִס ְד ֵרי ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ ַה ֶּפ ֶרק ָה ִראׁשֹון ֶׁשּלָ ּה הּואִ :
ַמ ֶּסכֶ ת ָּת ִמיד ֶ
הּוּצ ָבה ְׁש ִמ ָירה ֶׁשל ּכ ֲֹהנִ יםּ .כְ מֹו כֵ ן,
לֹוׁשה ְמקֹומֹות ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְ
ְמקֹומֹות"ִּ .ב ְׁש ָ
נֹוס ִפים ְס ִביב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ָׁש ְמרּו לְ וִ ּיִ ים ְּב ֶע ְׂש ִרים וְ ֶא ָחד ְמקֹומֹות ָ
הּוּצ ָבה ְׁש ִמ ָירה זֹו?
ּדּוע ְ
ַמ ַ
נֹוע ָדה לִ כְ בֹודֹו ֶׁשל ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ֵיׁש ַמ ְס ִּב ִירים ֶׁש ַה ְּשׁ ִמ ָירה ֲ
נֹוע ָדה ֶׁשֹּלא ַי ִּסיחּו ֶאת ַה ַּד ַעת ִמ ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ֵיׁש ַמ ְס ִּב ִירים ּכִ י ַה ְּשׁ ִמ ָירה ֲ
יסת ְט ֵמ ִאים לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
נֹוע ּכְ נִ ַ
ֹׁומ ִרים ָה ָיה ַּת ְפ ִקיד לִ ְמ ַ
נֹוסף :לַ ּש ְ
ֶה ְס ֵּבר ָ

ַּדף כ"זֵ :היכָ ן ִהּנִ יחּו ַהּכ ֲֹהנִ ים ֶאת ַה ְּבגָ ִדים?
ַהּכ ֲֹהנִ ים ֶׁש ָּי ְׁשנּו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשֹ ,לא ָהיּו ַר ָּשׁ ִאים לִ לְ ּבֹוׁש ֶאת ִּבגְ ֵדי ַהּכְ הּוּנָ ה ִּב ְׁשנָ ָתם,
יהם לְ ָה ִסיר ֶאת ִּבגְ ֵדי ַהּכְ הּוּנָ ה ְולִ לְ ּבֹוׁש ְּבגָ ִדים ֲא ֵח ִרים,
אֹומ ֶרת ֶׁש ָהיָ ה ֲעלֵ ֶ
ֶאּלָ א ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶ
יהם"
אׁש ֶ
"ּת ַחת ָר ֵ
יהם"ָ .אנּו ְרגִ ילִ ים לְ ָה ִבין ֶׁש ַ
אׁש ֶ
"ּת ַחת ָר ֵ
ְו ֶאת ִּבגְ ֵדי ַהּכְ הּוּנָ ה ֵהם ִהּנִ יחּו ַ
ַהּכַ ּוָנָ ה ֶׁש ִהּנִ יחּו ֶאת ַה ְּבגָ ִדים ִמ ַּת ַחת לָ רֹאׁשּ ,כְ מֹו ּכָ ִריתַ ,אְך ַּב ַּתלְ מּוד ַק ָּים ִּדּיּון נִ ְר ָחב
ּסֹוברֹות ֶׁש ָאסּור ָה ָיה לָ ֶהם לַ ֲעׂשֹות ּכָ ְך ָּב ַא ְבנֵ טְ ,ו ֵאין ּכַ ּוָנַ ת
ְּב ִענְ ָין ֶזהְ ,ו ֵיׁש ִׁשיטֹות ֶׁש ְ
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶאּלָ א ֶׁש ִהּנִ יחּו אֹותֹו ָסמּוְך לָ רֹאׁש ַאְך ֹלא ִמ ַּת ַחת לָ רֹאׁש.
ּופ ְׁש ִּתים ֵהם ַׁש ַע ְטנֵ ז ֶׁש ָאסּור
ּופ ְׁש ִּתיםֶ .צ ֶמר ִ
ּדּוע? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָה ַא ְבנֵ ט ָעׂשּוי ִמ ֶּצ ֶמר ִ
ַמ ַ
ּוב ְׁש ַעת
לִ לְ ּבֹוׁשְּ .בכָ ל זֹאת לַ ּכ ֲֹהנִ ים ָא ַמר ה' לִ לְ ּבֹוׁש ֶאת ִּבגְ ֵדי ַהּכְ הּוּנָ הּ ,כֹולֵ ל ָה ַא ְבנֵ טִ ,
עֹוב ִדים ְּב ֵבית
בֹוד ָתם ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָּב ֵטל ִאיּסּור ַׁש ַע ְטנֵ זַ .אְך ַּבּלַ ְילָ הּ ,כַ ֲא ֶׁשר ֵאינָ ם ְ
ֲע ָ
ֹאׁשם ּכְ כָ ִרית.
יח ֶאת ַה ַּשׁ ַע ְטנֵ ז ִמ ַּת ַחת לְ ר ָ
ַה ִּמ ְק ָּדׁשֵ ,אין לָ ֶהם ּכָ ל ֶה ֵּתר לְ ַהּנִ ַ

ַּדף כ"חַ :א ֲה ַבת ַהּתֹוכָ חֹות
רֹוצה לְ ַת ֵּקן ֶאת ְּד ָרכָ יו.
ַה ַּתלְ מּוד ֵמ ִביא ִמ ִּד ְב ֵרי ֲח ַז"ל ַעל ַמ ֲעלָ תֹו ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁשל ָא ָדם ֶׁש ֶ
אֹומרֵ :איזֹו ִהיא ֶּד ֶרְך יְ ָׁש ָרה ֶׁשיָ בֹור לֹו ָה ָא ָדם? יֶ ֱא ַהב ֶאת ַהּתֹוכָ חֹות".
ַ"ר ִּבי ֵ
ּומנַ ֶּסה לְ הֹורֹות
יח אֹותֹו ְ
טֹובתֹו מֹוכִ ַ
לֹומרַ :ר ִּבי ַמ ְמלִ יץ לָ ָא ָדםֶׁ ,ש ִאם ָא ָדם ֶה ָח ֵפץ ְּב ָ
ּכְ ַ
ּוב ְזכּותֹו ָּב ָאה נַ ַחת
מֹוע ֶאת ְּד ָב ָריוִ ,
לֹו ֵאיְך לְ ַת ֵּקן ֶאת ְּד ָרכָ יוָ ,עלָ יו לֶ ֱאהֹוב אֹותֹו ְולִ ְׁש ַ
ּוב ָרכָ הְ ,ו ָה ָר ָעה ִמ ְס ַּתּלֶ ֶקת ִמן ָהעֹולָ ם.
טֹובה ְ
רּוח לָ עֹולָ םְ ,ו ָ
ַ
מּואל ְּבנֹו ֶׁשל נַ ֲח ָמנִ י,
יח ֶאת ֲח ֵברֹו לְ ֵׁשם ָׁש ַמ ִים ָא ַמר ַר ִּבי ְׁש ֵ
ַעל ַמ ֲעלָ תֹו ֶׁשל ַהּמֹוכִ ַ
יח ֶאת ֲח ֵברֹו לְ ֵׁשם ָׁש ַמ ִים זֹוכֶ ה לִ ְׁשּכֹון ְּב ֶחלְ קֹו ֶׁשל
ְּב ֵׁשם ַר ִּבי יֹונָ ָתןּ :כָ ל ִמי ֶׁשּמֹוכִ ַ
ּומֹוׁשכִ ים ָעלָ יו ִמ ָּשׁ ַמיִ ם חּוט ֶׁשל ֶח ֶסד וְ ֵחן.
ְ
ַה ָּק ָּב"ה ָּבעֹולָ ם ַה ָּבא,
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מסמסיימים
כ
בשעה טובת מעילה
מס ה ומ
מיתחילים
כ
תת ד

מחוזא – מחוז
קטילנא – נהרוג
הסבר :התלמוד מספר שאלכסנדר מוקדון הגיע
למחוז שכל תושביו היו נשים .כשרצה להילחם
בהן אמרו לו שאם יהרוג אותן יאמרו עליו שאין
זו גבורה להרוג נשים ,ואם הן תהרוגנה אותו
ילעגו לו על כך שנשים הרגו אותו ,ולכן לא כדאי
לו להילחם בהן.

בס"ד

א

חברות

| מן ההסטוריה
ישיבת וולוז'ין
 7דקות

ישיבת וולוז'ין נוסדה בידי ר' חיים מוולוז'ין,
תלמידו הגדול של הגר"א ,בשנת תקס"ב (.)1802
שמה הרשמי היה "ישיבת עץ חיים" ,והיא זכתה
לכינוי אם הישיבות .בישיבה למדו תורה ברמה
גבוהה והתקיימו בה משמרות לימוד סביב השעון
 24שעות ביממה .הרבה תלמידי חכמים בולטים
למדו בישיבת וולוז'ין ,ביניהם ר' שמואל סלנט,
ר' שמעון שקאפ ,ר' חיים מבריסק ,הראי"ה קוק
ועוד רבים .בתקופה בה כיהן הנצי"ב כראש
הישיבה ,פעלו בה אגודות סתרים של חיבת ציון.
הישיבה נסגרה בשנת תרנ"ב ( )1892בעקבות
לחצי השלטונות לצמצם בלימוד התורה ולהכניס
במקומו לימודי חול.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –
בשכונה נהג להסתובב שנים רבות קבצן עני ולבקש נדבה לקנות
אוכל .אנשים טובים נהגו לתת לו צדקה כדי שיהיה לו מה לאכול.
לקראת סוכות הוא אמר לאנשים בבית הכנסת שהוא מבקש מהם
כסף כי הוא רוצה לקנות אתרוג מאוד מאוד מהודר שעולה מאות
שקלים .בין האנשים התנהל ויכוח.

ד אחד:

ו...מה
דעתכם?

| על המפה | מעיין הגיחון
מעיין הגיחון נמצא ליד ירושלים ונובע מנחל קדרון.
הוא נקרא כך משום שהמים מגיחים ממנו בפעימות
קצובות .המעיין מוזכר כבר בתנ"ך :שלמה נמשח
עליו למלך ,והמלך חזקיהו חפר מנהרה שהובילה
את מימיו לתוך ירושלים אל בריכת השילוח .בחג
הסוכות היו שואבים מים מהגיחון ומנסכים אותם
על גבי המזבח בשמחת בית השואבה.

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.
ניתן לשלוח למייל talmudisraeli.medison.co.il
תחת הנושא ״דילמה״ עם שם משפחה ועיר מגורים

! יש לי מושג | ניסוך המים

-3760
בריאת
העולם

-1812
אברהם
אבינו

-1521
בנ״י במצרים

אפרים
ומנשה

א.
ב.
ג.
ד.

2448

2448

2883

-1311
יציאת
מצרים

מתן תורה

דוד
המלך

מכנים אותי "המשורר הלאומי".
למדתי בישיבת וולוז'ין ,ועל תקופת הלימודים
בה כתבתי שיר ידוע" :המתמיד".
התרבות היהודית ושמירת השבת הציבורית היו
חשובים לי.
בין שירי הילדים המוכרים שלי" :קן לציפור",
"נדנדה"" ,הפרח לפרפר".

יאליק
חמן ב
חיים נ

לועזי
(למיניינם)

בספירה
מבריאת העולם

0

 4דקות

| מי אני?

במהלך חג הסוכות היו מנסכים מים על גבי
המזבח בבית המקדש ,בנוסף ליין שהיו מנסכים
עם הקורבנות כמו בכל השנה .מצוות ניסוך
המים אינה כתובה בתורה ,וחכמים למדו אותה
מהתורה שבעל פה .את המים היו מביאים בכלי
זהב ממעיין השילוח בתהלוכה גדולה ,והכהן היה
שופך אותם לספלים שעל גבי המזבח ,משם היו
זורמים ונבלעים באדמה .לכבוד מצווה זו התקיימה
במקדש בחג הסוכות שמחת בית השואבה.

1948

אנשים א
זה כל כך חשוב מרו שאם
אותו לקנות א לו ומשמח
ת
אז זה חלק מה רוג מהודר,
צ
ד
גם אם
קה .ולכן
הם צ זה לא אוכ
ל
ב
כ
ל
ז
א
רי
ת
כים לעזור
אותו בדבר ש לו ולשמח
חשוב אפילו עבורו הוא
יו
תר מאוכל.

מצ ם אמרו שאדם
חלק מהאנשי
מכספי צדקה
ני כמוהו שחי
ע
לקנות בכסף
יך
ונדבה צר אתרוג מהודר
לא
הזה אוכל ו ת שקלים .הוא
שעולה מאו סתפק באתרוג
לה
בהחלט יכול ובשאר הכסף
ט
כשר ופשו צרכים בסיסיים
לקנות אוכל ו
אחרים.

מבנה ישיבת
וולוזין כיום ,חיים ,7
Wikipedia
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חלק מה מצד שני:

2934

שלמה
המלך

3340

חנוכת
-422
ביהמ“ק חורבן ביהמ“ק
ה1-
ה 1-וגלות בבל

3408

-352

הקמת
ביהמ“ק ה2-

3728

3828

3880

3930

4260

הלל הזקן

חורבן
ביהמ“ק ה2-

רבי
עקיבא

רבי יהודה
הנשיא

495

חתימת
התלמוד

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
 1מי הדמות במרכז הציור?

 7דקות

חיים נחמן ביאליק.
1 .1
לוז'ין.
וו
בת
שי
בי
מד
ביאליק ל
 2 .2המשורר הלאומי.
3 .3
4 .4ספר האגדה.

 2מה הקשר בין השלט וולוז'ין בחלון לדמות?
 3מה היה כינוייה של הדמות?
 4איזה ספר שקשור לתלמוד היא ערכה?
 3דקות

א.
ב.
ג.
ד.

אני ספר שמכיל לקט של אגדות חז"ל.
ערכו אותי חיים נחמן ביאליק ויהושע רבניצקי.
האגדות שבי לקוחות ממקורות שונים ומסודרות לפי נושאים.
כמו כן ,הן כתובות בעברית בשפה ברורה.

4260

4650

4800

רבי סעדיה
גאון

רש״י

4900

5258

5260

ר האגדה
ספ

| מי אני?

5323
ה'רמ"ח

5657
ה'תר"ך

5699
ה'תרצ"ט

רבי יוסף
קארו

1897

1939

5707
ה'תש"ז

5708
ה'תש"ח

5778
5727
ה'תשכ"ז התשכ"ט ה'תשע"ח

5780
ה׳תש"פ

70

510

ימי הביניים
תקופת הראשונים

הרמב"ם
1492
גירוש ספרד

1500

העת
החדשה

הרצל

שואה

1947

מלחמת
העצמאות

1948

הקמת
המדינה

1967

1969

הרב
מלחמת
ששת הימים אריה לוין

2017

 70שנה
למדינה

2019

שנת סיום הש"ס
ללומדי הדף היומי

בס"ד

דבר תורה
הסוכות שאנו יושבים בהן בחג ,הן זכר לענני הכבוד
שעשה ה' לבני ישראל כאשר יצאו ממצרים .מטרתם
של העננים הללו הייתה להגן עליהם ולהוביל אותם
בדרך לארץ ישראל ,כמו שכתוב בספר שמות" :וַ ה'
יֹומם ְב ַּעּמּוד ָענָ ן לַ נְ ח ָֹתם ַה ֶד ֶּרְך" ,ולכן חג
יהם ָ
הֹלֵ ְך לִ ְפנֵ ֶ
הסוכות מסמל את הכניסה לארץ ישראל .האושפיזין,
המתארחים בסוכה לאורך ימי החג ,קשורים לקדושת
ארץ ישראל .הראשון הוא אברהם אבינו ,שה' הורה
לו ללכת לארץ ישראל ,ובכך גילה לו שיש ארץ
מקודשת מכל הארצות .לאחר מכן הבטיח ה' לאברהם
לתת לזרעו את הארץ הטובה הזו .גם ליצחק וליעקב
הבטיח ה' את ירושת הארץ ,ובזכות אותה ההבטחה
לאבות יצאו בני ישראל ממצרים ובאו אליה .משה
ואהרן הם אלה שהוציאו אותנו ממצרים והובילו
אותנו לארץ ישראל ,ויוסף חיבב את הארץ והשביע
את בניו שיעלו את עצמותיו אליה כאשר יצאו
ממצרים; ועיקר כיבוש הארץ בשלמות היה על ידי
דוד המלך ,שנלחם מלחמות ה' וזכה לכבוש את הארץ
מיד אויבי ישראל .כל שבעת הצדיקים הללו קשורים
לארץ ישראל ,על ידם התגלתה קדושתה ,ולכן הם
נכנסים לסוכה כדי שבזכותם ובאמצעות הדבקות
במידותיהם נבוא גם אנחנו אל הארץ.

מי אני!
שמי מורכב משתי מילים
שמופיעות בהלל ובתהילים
מסביב לבמה איתי מקיפים
וביום השביעי לשמי "רבה" מוסיפים.
מי אני?

ְּ .1ב ֵאּלּו ֵע ִצים ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש לַ ִּמזְ ֵּב ַח?
ֵ .2היכָ ן ִהּנִ יחּו ַהּכ ֲֹהנִ ים ֶאת ַה ְּבגָ ִדים?
עֹוס ֶקת ַמ ֶּסכֶ ת ָּת ִמיד?
ְּ .3ב ַמה ֶ
בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית*
והזוכה בה יזכה בפרס איכותי.
את התשובות יש לשלוח עד יום רביעי שלאחר השבת
של אותו עלון עד השעה ,14:00
למייל talmudhagrala@medison.co.il
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים.
*בפיקוח רואה חשבון

ַּדף כ"טְּ :ב ֵאּלּו ֵע ִצים ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש לַ ִּמזְ ֵּב ַח?
יב ֵרי
הּוק ְטרּו ֵא ְ
יה ְ
"מ ֲע ָרכָ ה גְ דֹולָ ה" ֶׁש ָעלֶ ָ
ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ַה ִחיצֹון ָהיּו ַמ ַע ְרכֹות ֵאׁשַ :
הּוק ְט ָרה ְּב ָכל יֹום.
טֹורת ֶׁש ְ
ּקֹור ָּבנֹותַ .מ ֲע ָרכָ ה ֲעבּור ּגַ ֲחלֵ י ַה ְּק ֶ
ַה ָּת ִמיד ְו ֶי ֶתר ַה ְ
יב ֵרי
הּוק ְטרּו ֵא ְ
ּומ ֲע ָרכָ ה ֶׁש ָּבּה ְ
בּועה ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַחַ ,
ּנֹוע ָדה לְ ִקּיּום ֵאׁש ְק ָ
ַמ ֲע ָרכָ ה ֶׁש ֲ
הֹוגןְּ .ביֹום
דֹולה ְוֹלא נִ ְׂש ְרפּו ַּכ ֶ
ּקֹודם ַּב ַּמ ֲע ָר ָכה ַה ְּג ָ
קֹור ָּבנֹות ֶׁשהּוּנְ חּו ַּבּיֹום ַה ֵ
ְ
ּקֹוד ִׁשים.
קֹודׁש ַה ָ
טֹורת ֶׁשל ֶ
נֹוס ֶפת ֲעבּור ּגַ ֲחלֵ י ַה ְּק ֶ
הֹוסיפּו ַמ ֲע ָרכָ ה ֶ
יּפּורים ִ
ַהּכִ ִ
ְּב ֵאילּו ֵע ִצים ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש לַ ַּמ ֲע ָרכֹות? ְּבכָ ל סּוגֵ י ָה ֵע ִצים חּוץ ֵמ ֲא ֶׁשר ַּב ֲע ֵצי
ּדּוע? ַה ַּתלְ מּוד ֵמ ִביא ְׁשנֵ י ְט ָע ִמים:
ּוב ֲע ֵצי ּגֶ ֶפןַ .מ ַ
ַז ִית ַ
ּבֹוע ִרים
סֹופג ַמ ִים ְו ֵאינָ ם ִמ ְת ַי ְּב ִׁשים לְ גַ ְמ ֵרי ּולְ ִפיכָ ְך ֵאינָ ם ֲ
א .סּוג ָה ֵע ִצים ָה ֵאּלּו ֵ
יטבְ ,ו ֵאין ֶזה לִ כְ בֹוד ַה ִּמ ְז ֵּב ַח.
ֵה ֵ
צֹורְך ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ְּב ֵע ִצים ַר ִּביםָ ,א ְסרּו ֶאת ַה ִּשׁיּמּוׁש
בֵ .מ ַא ַחר ֶׁשּלְ ֶ
ּוב ַי ִין.
ּוב ֲע ֵצי ּגֶ ֶפןּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא ִיּגָ ֵרם ַמ ְחסֹור ְּב ֶׁש ֶמן ְ
ַּב ֲע ֵצי ַז ִית ַ

יע ַעד יְ ִריחֹו
ַּדף ל'ַ :הּקֹול ֶׁש ִהּגִ ַ
בֹודת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
"א ַמר לָ ֶהם ַה ְממּוּנֶ ה"ְ ,מ ָת ֵאר ֶאת ִס ְד ֵרי ֲע ַ
יׁשיָ ,
ַה ֶּפ ֶרק ַה ְּשׁלִ ִ
בֹוּה ְּב ֵבית
הֹורה לָ ֶהם לַ ֲעלֹות לְ ָמקֹום ּגָ ַ
ּבֹוקרַ .ה ְממּוּנֶ ה ַעל ַהּכ ֲֹהנִ ים ָ
ִמ ְּת ִחיּלַ ת ַה ֶ
קֹור ַּבן ָּת ִמיד ֶׁשל
יע ַה ַּשׁ ַחר ְו ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְק ִריב ֶאת ְ
ַה ִּמ ְק ָּדׁשּ ,כְ ֵדי לִ ְראֹות ִאם ִהּגִ ַ
יחת ַׁש ַער
יכלְ ,ו ַה ִּמ ְׁשנָ ה ְמ ַס ֶּפ ֶרת ֶׁש ְּפ ִת ַ
ּפֹות ִחים ֶאת ַה ֵה ָ
ַׁש ַחרַ .א ַחר ָּכְך ָהיּו ְ
יּוח ֶדת ְּב ִמינָ ּהּ ,כִ י קֹול ַה ַּשׁ ַער ֶׁשּנִ ְפ ַּתח נִ ְׁש ַמע ַעד ָה ִעיר ְי ִריחֹו.
ַה ֵהיכָ ל ָה ְי ָתה ְמ ֶ
יחת ַה ַּשׁ ַער
ירּוׁשלַ ִיםִ ,אם ּכֵ ןֵ ,איְך נִ ְׁש ְמ ָעה ְּפ ִת ַ
מּוּק ֶמת ְּב ֶמ ְר ָחק ָעצּום ִמ ָ
ְי ִריחֹו ְמ ֶ
ַעד ְי ִריחֹו? ֶי ְׁשנָ ם ֶה ְס ֵּב ִרים ֲא ָח ִדים ַּב ְמ ָפ ְר ִׁשים:
אַ .הּקֹול ָע ַבר לְ כִ יּוּון ְי ִריחֹו ֶּד ֶרְך ַה ְּמ ָע ָרה ֶׁש ָּבּה ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ִצ ְד ִק ָּיהּו ַה ֶּמלֶ ְך ּכְ ֶׁש ָּב ַרח
ירּוׁשלַ ִים לְ ַע ְרבֹות ְי ִריחֹו.
ִמ ָ
עֹוצ ִרים ֶאת ַהּקֹול.
ירּוׁשלַ ִים ַעד ְי ִריחֹו ֵאין ָה ִרים ֶׁש ְ
בִ .מ ָ
יּוח ֶדת
יּוחד ֶׁשּנִ ְׁש ַמע ַהּקֹול ַעד יְ ִריחֹוּ ,כְ ֵדי לְ לַ ֵּמד ַעל ַה ְּקדּו ָּשׁה ַה ְמ ֶ
גָ .היָ ה זֶ ה נֵ ס ְמ ָ
ּובנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל.
הֹוׁש ַע ִּבן נּון ְ
ֶׁשל ְי ִריחֹוּ ,כִ י ִהיא ָה ִעיר ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁשּנִ כְ ְּב ָׁשה ַעל ְי ֵדי ְי ֻ

מֹוקּדֹון
לֹותיו ֶׁשל ַאלֶ ּכְ ַסנְ ֶדר ְ
ַּדף ל"אְׁ :ש ֵא ָ

שובה :הושענא)
(ת

שאלות השבוע ???

סדר קדשים | ַמ ֶּסכֶ ת ָּת ִמידַ ,ד ִּּפים כ״ט  -ל״ב

דּוע ּגַ ם ְּבכִ יּנּוי ַאלֶ ּכְ ַסנְ ֶדר ַהּגָ דֹולָׁ ,ש ַאל
מֹוקּדֹוןַ ,הּיָ ַ
ַה ַּתלְ מּוד ְמ ַס ֵּפר ֶׁש ַאלֶ ּכְ ַסנְ ֶדר ְ
אֹותםִ :מי נִ ְק ָרא ּגִ יּבֹור?
ֶע ֶׂשר ְׁש ֵאלֹות ֶאת ִ"ז ְקנֵ י ַהּנֶ גֶ ב"ֵּ .בין ַה ְּד ָב ִרים הּוא ָׁש ַאל ָ
ּכֹובׁש ֶאת יִ ְצרֹו".
"איזֶ הּו ּגִ יּבֹור ַ -ה ֵ
ֵה ִׁשיבּו לֹו ִּבלְ ׁשֹון ַה ִּמ ְׁשנָ ה ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ָאבֹותֵ :
אֹותםִ :מי נִ ְק ָרא ָע ִׁשיר?
ָׁש ַאל ָ
"א ֶיזהּו ָע ִׁשיר ַ -ה ָּשׂ ֵמ ַח ְּב ֶחלְ קֹו".
ֵה ִׁשיבּו לֹו ִּבלְ ׁשֹון ַה ִּמ ְׁשנָ ה ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ָאבֹותֵ :
יכן ָע ִדיף ָלגּורַּ ,ב ָּים אֹו ַּב ַּי ָּב ָׁשה? ִּכי ַה ַּמ ְפ ִל ִיגים ַּב ָּים ִמ ָּמקֹום
אֹותםֵ :ה ָ
ָׁש ַאל ָ
אֹותּה.
חֹורה ְולִ ְמּכֹור ָ
יֹותר ִה ְז ַּד ְּמנּוּיֹות לִ ְקנֹות ְס ָ
לְ ָמקֹוםֵ ,יׁש לָ ֶהם ֵ
יפהִּ ,כי ָּכל ַה ַּמ ְפ ִל ִיגים ַּב ָּים ֵאין ַּד ְע ָּתם ְמיּו ֶּשׁ ֶבת ַעד
ֵה ִׁשיבּו לֹוַ :ה ַּי ָּב ָׁשה ֲע ִד ָ
ֶׁש ֵהם עֹולִ ים לַ ַּי ָּב ָׁשה.

חֹוׁשְך
ַּדף ל"בֶ :ח ֶבל ֵמ ֵע ֶבר לְ ָה ֵרי ַה ֶ
מֹוקּדֹוןַ .א ֲח ֵרי ֶׁש ִּז ְקנֵ י ַהּנֶ גֶ ב
ַה ַּתלְ מּוד ַמ ְמ ִׁשיְך לְ ַס ֵּפר ֶאת ֶׁש ִה ְת ַר ֵחׁש ִעם ַאלֶ ּכְ ַסנְ ֶדר ְ
אֹותם ְּב ִבגְ ֵדי ַא ְרּגָ ָמן ,נָ ַתן לָ ֶהם ַּתכְ ִׁשיט ָז ָהב ְו ִה ְת ַי ֵעץ
ָמ ְצאּו ֵחן ְּב ֵעינָ יו ,הּוא ִהלְ ִּביׁש ָ
ִע ָּמם ָּב ִענְ יָ ן ַה ָּבאְ :רצֹונִ י לִ כְ ּבֹוׁש ֶאת ְמ ִדינַ ת ַא ְפ ִר ִיקיֵ ,איזֹו ֵע ָצה ַא ֶּתם יְ כֹולִ ים לָ ֵתת לִ י?
ָא ְמרּו לֹו ַה ְּז ֵקנִ יםֵ :אינְ ָך ָיכֹול לָ לֶ כֶ ת לְ ָׁשםּ ,כִ י ַה ָּמקֹום ַה ֶּזה נִ ְמ ָצא ַא ֲח ֵרי ָה ִרים ֲחׁשּוכִ ים.
יצד
ָא ַמר לָ ֶהם ַה ֶּמלֶ ְךִ :ה ְת ַח ַּי ְב ִּתי לְ ַע ְצ ִמי לָ לֶ כֶ ת לְ ָׁשםְ ,ולָ כֵ ן ִא ְמרּו לִ י ְּבכָ ל זֹאת ּכֵ ַ
יכֹולים ָל ֶל ֶכת ַּגם
לּוב ִּייםֶׁ ,ש ֵהם ֲח ָז ִקיםִ ,ו ִ
מֹורים ִ
ֶא ֱע ֶׂשה זֹאתָ .א ְמרּו לֹוַ :קח ֲח ִ
ילים ֶׁשל חּוט ִּפ ְׁש ָּתן.
חֹוׁשְךְ ,ו ָת ִביא ַה ְר ֵּבה ְס ִל ִ
ַּב ֶ
לִ ְפנֵ י ֶׁש ֵּת ֵצא לַ ֶּד ֶרְך ָק ֶצה ֶא ָחד ֶׁשל ַהחּוט ִּת ְקׁשֹור
לְ ַמ ֶּשׁהּו ,לְ ָמ ָׁשל לְ ֶסלַ עְ ,ו ַת ְמ ִׁשיְך לְ גַ לְ ּגֵ ל ֶאת ַה ְּסלִ יל
אֹורְך ַה ֶּד ֶרְךְ ,ו ָכְך ַּכ ֲא ֶׁשר ִּת ְר ֶצה ַל ֲחזֹורֹ ,לא
ְל ָכל ֶ
ִּת ְט ֶעה ְּב ַד ְרּכְ ָךּ ,כִ י ִת ְמׁשֹוְך ַּבחּוט ֶׁש ָּמ ַת ְח ָּת ְּב ַד ְרּכְ ָך
ָהלֹוְךְ ,ו ֵת ַדע לְ ֵהיכָ ן לַ ֲחזֹור.
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